با گذشــت نزدیک به  60سال ،هنوز
موضع
مناقشه بر سر سرنوشت سهام بانک رفاه
تامیناجتماعی
که در حال حاضر بیــش از  90درصد
سهام آنمتعلقبه تامیناجتماعیاست،
همچنان ادامه دارد .محمدعلی همتی،
عضو هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی در خصوص دغدغههای
کارگران و بازنشستگان در ارتباط با سرنوشت بانک رفاه میگوید:
«بانک رفاه ،بانک  ۱۰۰درصدی سازمان تامیناجتماعی است .باید
بگویم استثناســازی بانک رفاه از واگذاری در کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی رای آورده است .این مساله بزودی در صحن
علنی مجلس نیز مطرح میشود .قطعا اگر قرار باشد تنها حدود ۱۰
درصد از ســهام بانک رفاه در اختیار سازمان باشد و باقی آن واگذار
شود ،دچار مشکالت بسیار جدی خواهیم شد .مواقع زیادی در پایان
ماه ،بانک رفاه به کمک سازمان میآید و شرایط را به گونهای میکند
که ما نقایص را کشف و اصالح میکنیم .قطعا اگر بانک رفاه از دست
سازمان خارج شود ما با مشکالت بسیار جدی مواجه خواهیم شد؛ اما
همانطور که گفتم خوشبختانه قطعا با درایت نمایندگان محترم
مجلس در صحن علنی رای میآورد و بانک رفاه به عنوان تنها بانک
 ۱۰۰درصد متعلق به کارگران و بیمهشدگان حفظ خواهد شد».
با این حساب به نظر میرسد کارگران
موضع مرکز
باید چشمانتظار طرح «مستثنیسازی
پژوهشهای
بانک رفاه از واگذاریهای اصل (»)44
مجلس
در صحن علنی مجلس باشند .این در
حالی است که در تیرماه سال  ،98مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اعالم کرد دلیلی برای مستثنی
شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد .این مرکز در عین
حال ،برای رفع نگرانیهای مدیریت تامیناجتماعی و کارگران ،دو
راهکار پیشــنهاد کرده اســت« :اول -طبق ماده ( )۵قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل ( )۴۴با موافقت بانک مرکزی ســازمان
تامیناجتماعی میتواند  ۳۳درصد از سهام بانک را در اختیار داشته
باشد و به تبع آن با کسب کرسی مدیریتی به سیاستگذاری و ارائه
خدمات مالی به مســتمریبگیران و کارفرمایان اقدام کند .دوم-
تامیناجتماعــی میتوانــد در راســتای منافع بیمهشــدگان و
مستمریبگیران ،سهام مازاد خود را پس از اعالم سقف مجاز تملک
سهام بانک رفاه کارگران از ســوی بانک مرکزی به بیمهشدگان و
مستمریبگیران خود واگذار کند یا برای آنها اولویت قائل شود».

سرنوشت بانک خود هستند؛ بانکی که در جهت اجرای تبصره ماده
( )۳۹قانون بودجه سال  ۱۳۳۸کشور و ماده ( )۳۸سازمان بیمههای
اجتماعی به منظور ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجوه بیمه
کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تســهیالت الزم برای
رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ  ۲۷/۵/۱۳۳۹تشکیل و به
ثبت رسید و عملیات کاری خود را از ششم فروردینماه سال ۱۳۴۰
با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و سپس شعبه اصفهان آغاز کرد.
ســرمایه اولیه این بانک  400میلیون ریال بود که از سوی سازمان
تامیناجتماعی تامین شد.
مازیار گیالنینژاد ،در ارتباط با ســیر تطور نزولی این بانک در 60
سال گذشته و با اشــاره به تالشهای فعاالن سندیکایی دهه 30
برای تشکیل این بانک که شــامل طومار جمع کردن از کارگران
گوشه و کنار کشور از کورهپزخانهها گرفته تا چلوکبابیها میشد،
اینگونه میگوید« :از کارهای مهم این بانک که مخصوص کارگران
تاسیس شد ،وامدهی برای ساخت خانه به کارگران ،دادن وام در شب
عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان
کارگران بود .فعاالن کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران ،آنها
را جمعآوری کرده ،به بانک رفاه برده ،کارهای اداری آن را انجام داده
و پس از طی مراحل قانونی ،وام به کارگران پرداخت میشد .تا سال
 ،۱۳۵۲بیشتر کارگران شرکت واحد و کارگران کارخانههای تولیدی
از این طریق صاحبخانه شدند .نام بانک رفاه با نام فعاالن سندیکایی
دهه  30و تالشهای گسترده آنان گره خورده است؛ با نام افرادی
مانند ابوتراب فیضی ،تقی اسماعیلی ،علی امید ،علی باقری ،حسن
امید ،محمد فرهت و بسیاری دیگر».
حال با گذشت  ۶۰سال از تاسیس این بانک ،سرنوشت بانک رفاه با
بهرهمندی از  ۹هزار و  ۸۳۵نیروی انسانی و در اختیار داشتن هزار و
 ۳۵شعبه فعال در سراسر کشور ،به یکی از دغدغههای اصلی طبقه
کارگر تبدیل شده است.
با این حال ،باید همچنان منتظر مانــد و دید آیا این بانک میتواند
همچنان به عنوان یک «بانک عامل بیننســلی» در فرم یک نهاد
کارگرانه باقی بماند یا قرار است تبدیل به یک سرمایه قابل واگذاری
شــود و به مالکیت گروههایی درآید که همواره پول بیشتری برای
«تصاحب» همه چیز دارند؟!

علیرضا حیــدری ،فعــال کارگری و
کارگران چه
کارشــناس رفاه در ارتباط بــا این دو
میگویند؟
راهکار پیشــنهاد شــده توسط مرکز
پژوهشهای مجلس میگوید« :با توجه
به قــدرت خریــد پایین کارگــران و
بازنشستگان که در سال جاری مسیر افول طی کرده ،حتی اگر سهام
بانک رفاه با حفظ اولویت برای این طبقات در بورس عرضه شــود،
بازهم گروههای اجتماعی دیگر خریداران بالفعل این سهام خواهند
بود؛ چراکه کارگران و بازنشستگان تمکن مالی الزم را ندارند .مساله
بعدی اینکه ،اگر تامیناجتماعی فقط  33درصد از سهام بانک را در
تملک داشته باشد ،دیگر هرگز نمیتواند بر کارکرد بانک و نوع گردش
سرمایه آن ،مدیریت و اعمال نظر داشته و در آن حالت ،بدون تردید
پول و سرمایه کارگران را «دیگران» اداره خواهند کرد».
کارگران اینبار نیز مانند بحران اقتصادی قبل در سال  ،91نگران
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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